
REDIGERAT AV:  KARL ANDERSSON, HANNELOES GREZEL, JESPER BERNSPÅNG, MATHILDA BRANDBERG

Övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet 

FÖRMIDDAG:
Mestadels  
soligt. Svag till 
Måttalig Vind.  
7-10 grader.

EFTERMIDDAG: 
Växlande molnig-
het. Måttlig vind.  
9-10 grader.

3 Maj 2019

REDIGERAT AV:  HANNELOES GREZEL

”Soffan” åtalas 
för  grovt förtal

Igår inleddes rättegången mot Ann-Sofie 
Hermansson, tidigare ordförande i Göte-
borgs kommunstyrelse. Hon står åtalad 

för bland annat grovt förtal, med moti-
vet kränkning på grund av trosbekännel-
se men hon nekar till brott. Hon ska ”vid 

ett flertal tillfällen spridit uppgifter om att 
målsägandena är extrema röster”.

S.2

Appelquist improviserar sin stand-up

Ann Sofie Hermannson på en presskonferens under början av året.   Foto: TT

Kristoffer Apelgren  
 Foto: Pressbild

Stand-up komikern Kristoffer 
Apelgren tar ett amerikasnkt 
koncept till sverige. Premisserna 
i han aktuella turne ”Frågornas 
herre” är annorlunda än en van-
lig standup-föreställning. I början 
av kvällen skriver man som åskå-

dare en lapp med en fråga till Ap-
pelquist som han sedan svarar på 
under kvällen Att improvisera är 
en utbredd genre i USA som Ap-
pelquist alltså tar fasta på i den 
nya turnen. Han berättar att han 
alltid har försökt aktivera publi-

ken genom att ställa frågor till 
dem men att den komiska effek-
ten ofta uteblivit. Detta på grund 
av att typen av människor varie-
rar från kväll till kväll.

S. 7

Mikael Ljungberg
om hockeyn
Krönika: Fimpa 
attityden, sätt
dig ner och njut

S. 5

Idag firar vi 
pressfrihet

Majornas
nya mygga

Tunnelbanemyggan trivs bra på 
fuktiga områden och i städer.  
 Foto: TT

Myggan är en av ungefär 50 
olika myggarter som finns i 
Sverige. Den finns över hela 
landet men brukar inte få 
mer uppmärksamhet än an-
dra myggarter. Förra som-
maren skapade den en hel 
del rubriker efter att perso-
ner fått stora utslag efter att 
ha blivit bitna av myggan.

S. 8

Etiopens president talar.  
 Foto: Katarina Zwinkels

Idag firas Världspressfri-
hetsdagen för att uppmärk-
samma pressfrihetens si-
tuation och för att hedra de 
som har förlorat livet i sitt 
arbete som journalister.

S. 4

Ny bok som
lyfter orten

Ove Serneheden och Leon Rosales 
har varit med och skrivit boken.  
 Foto: Simon Larsson
Den nya boken lyften orten-
rörelsen och kampen för ett 
rättvist samhälle

S. 6
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Positivt om elitskolor
GÖTEBORG: Sverige har haft 
spetsutbildningar på försök i 
grundskola och på gymnasiet 
i flera år och det har nu 
utvärderats av Skolverket. 
Resultaten är bra och både 
lärare och elever är nöjda.

Spetsutbildningar innebär 
att elever har möjlighet att 
bredda och fördjupa sina 
kunskaper inom vissa ämnen. 
Detta gör exempelvis att 
högstadieelever får möjlighet 
att läsa gymnasiekurser och 
gymnasieelever får möjlighet 
att läsa högskolekurser under 
deras utbildning. En av de 21 
gymnasieskolor som erbjuder 
spetsutbildning inom bland 
annat matematik är Hvitfeldska 
Gymnasiet i Göteborg. 
Maria Nicolai, rektor för 
Naturvetenskapsprogrammet 
på skolan, berättar att de 
erbjuder matematik som 
specialisering, utöver musik 
och badminton.

– Eleverna får en fördjupning 
och breddning av bland annat 
matematiken. Eleverna läser 
tre specialiseringskurser 
inom ämnet istället för andra 
valbara kurser. Dessa kurser 
har vi tagit fram tillsammans 
med Chalmers och Göteborgs 
Universitet.

INOM MUSIK och idrott 
har spetsutbildningar 
funnits väldigt länge och är 
permanentat på gymnasiet 
men de teoretiska ämnena är 
fortfarande på försök sedan 
2009 på flera ställen runt 
om i Sverige. De sistnämnda 
kommer att bedrivas som 
försöksverksamhet med ett 
sista intag höstterminen 
2021. Nicolai berättar att 
flera av eleverna som valt 
spetsutbildningen har haft en 
tuff grundskoletid.

– Många elever har känt sig 
ensamma under sin tidigare 
skolgång. De har inte kunnat 
prata om deras intressen på 
samma sätt. Men nu hamnar 
de i en klass där många har 
samma intressen och den 
sociala delen som de inte haft 
förr får de nu på gymnasiet, 
säger Maria Nicolai.

MEN DET FINNS fortfarande 
flera frågetecken kring 
huruvida spetsutbildningar 
inom teoretiska ämnen 
ska bli en permanent del 
av skolan i Sverige. Det 
är exempelvis dyrare att 
bedriva spetsutbildningar 
än vanliga utbildningar 
på grund av personal- och 
materialkostnader. Dessutom 

måste de finnas på betydligt 
fler orter än idag för att alla 
ska få möjlighet att läsa en 
spetsutbildning.

EVA DURHAN, som är 
avdelningschef på Skolverket 
förklarar att frågan om 
spetsutbildningar ska bli 
permanenta eller inte helt 
och hållet är en fråga för 
regeringen.

– Vi lämnar den här 
rapporten till regeringen så får 
de lägga fram ett förslag till 
riksdagen utifrån det, om de 
vill. 

Durhan berättar att det 
i rapporten redogjorts 
för hur det har sett ut för 
spetsutbildningarna och de 
involverade parterna så som 

elever och anordnare.
Rapporten visar som sagt att 

responsen varit väldigt positiv 
från alla håll. Eva Durhan 
förklarar vidare om vikten 
av att fastställa ett beslut 
kring detta så att inte lärare 
och elever tvingas leva med 
osäkerhet.

– DET ÄR INTE BRA att ha 
en försöksverksamhet hur 
länge som helst. Det är en 
osäkerhet för de som deltar i 
försöksverksamheten: kommer 
det här att finnas kvar eller 
inte? Syftet med rapporten är 
att visa att det nog är dags att 
ta ett beslut om detta, om det 
ska bli permanent eller inte, 
säger Eva Durhan.

Paula Llopis Martinez

OM SPETSUTBILDNING
 � På en spetsutbildning 

får eleven chans att 
fördjupa sina kunskaper 
inom ett visst ämne. Idag 
är praktiska och estetiska 
spetsutbildningar, 
som idrott och musik, 
permanentade i gymnasiet 
medan teoretiska 
ämnen, som exempelvis 
matematik, finns som 
försöksverksamhet. 

 � Elever som läser 
spetsutbildning 
får meritpoäng för 
specialiseringskurserna 
vilket adderas till deras 
övriga betygsmerit.

På Hvitfeldska Gymnasiet har spetsutbildning inom vissa ämnen erbjudits under de senaste åren. Foto: Philippa Fransson

GÖTEBORG: Under torsdagen 
inleddes rättegången mot 
Ann-Sofie Hermansson, 
tidigare ordförande i 
Göteborgs kommunstyrelse. 
Hon står åtalad för bland 
annat grovt förtal med 
motivet kränkning på grund 
av trosbekännelse men hon 
nekar till brott.

I mars 2018 beslutade 
stadsledningskontoret i 
Göteborg att ställa in en visning 
av dokumentären ”Burka 
Songs 2.0”. Panelsamtalet som 
skulle följa blev också inställt. 
Anledningen till detta var 
både den hårda kritiken från 
Ann-Sofie Hermansson samt 

att kritikerna ansåg att panelen 
som skulle kommentera 
dokumentären efteråt endast 
bestod av personer som kunde 
framföra det ena perspektivet: 

Hermansson har efter 
detta även uttalat sig på sin 
blogg med yttranden som ska 
ha kränkt Fatima Doubakil 
och Maimuna Abdullahi, 
målsägandena i rättegången 
som hålls idag. 

I STÄMNINGSANSÖKAN kan 
man bland annat läsa att hon 
”vid ett flertal tillfällen spridit 
uppgifter om att målsägandena 
är extrema röster, extremister 
och icke-demokrater”.

Fatima Doubakil och 

Maimuna Abdullahi, 
som är talespersoner och 
debattörer för Muslimska 
Mänskliga Rättighetskomittén, 
polisanmälde Hermanssons 
uttalanden som förtal men 
förundersökningen lades ner. 
Doukabil och Abdullahi gick 
senare vidare med ett så kallat 
”enskilt åtal” vilket innebär 
att de inte representeras 
av någon åklagare, utan 
får stå för eventuella 
rättegångskostnader själva. 

DEBATTÖRERNA VILL att 
Ann-Sofie Hermansson 
ska dömas för grovt förtal i 
första hand och förtal med 
hatbrottsmotiv i andra hand. 

I stämningsansökan framgår 
det att motivet för brottet har 
varit ”att kränka målsägandena 
på grund av deras 
trosbekännelse”.Dessutom 
kräver de en ersättning på 9000 
kronor vardera.

HERMANSSON NEKAR till 
brott och till Göteborgs-Posten 
hävdar hon bestämt: ”Jag 
håller inte med, det finns inget 
enklare sätt jag att säga det på, 
det är fel helt enkelt. Jag står 
för det jag har sagt och det har 
inte med deras trosbekännelse 
att göra, det är inte det jag har 
varit inne på”.

Paula Llopis Martinez

Rättegången mot ”Soffan” Hermansson inledd

Ann-Sofie Hermansson, som 
tidigare var ordförande i Göteborgs 
kommunstyrelse, står åtalad för grovt 
förtal. Foto: TT
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KUNGÄLV: NMR:s 
demonstration i Kungälv 
renderade i att 21 personer 
nu hålls misstänkta för brott. 
Ännu fler brottsutredningar 
väntas dock komma efter 
en delvis tumultartad 
manifestation.

I demonstrationens efter–
dyningar har tolv personer 
blivit gripna och nio hämtade 
till förhör, misstänkta för brott. 
Det innebär att 21 personer 
initialt är brottsmisstänkta. 
Totalt frihetsberövades 61 
personer.

 – 40 av dem omhändertogs 
med stöd av polislagen. Det 
innebär att de transporterades 
till annan plats, säger 
Christer Fuxborg, polisens 
presstalesperson till TT.

Två förundersökningar har 
inletts om våldsamt upplopp 
med gripna från både NMR 
och motdemonstrationerna. En 
person är gripen för våld mot 
tjänsteman. Två anmälningar 
om hets mot folkgrupp har 
upprättats där nio personer 
har hämtats in till förhör. 
Andra brott som rapporterats 
är brott mot ordningslagen, 
brott mot maskeringsförbud, 
narkotikabrott, brott mot 
knivlagen och brott mot 
vapenlagen.

– Vi arbetar nu med att 
sammanställa läget, säger 
Jenny Widén, polisens press - 
talesperson, på torsdags-
förmiddagen till TT. 

FÖRMODLIGEN kommer 
fler förundersökningar att 
äga rum. ”Vi har en utpekad 
utredningsresurs som arbetar 
för att kunna lagföra de som 
gjort sig skyldiga till brott”, 
säger Erik Nord i ett uttalande 
på polisens hemsida. Bland 
annat kommer man att 
gå igenom ett omfattande 
filmmaterial från de kameror 
som poliser burit i samband 
med demonstrationen.

DET JURIDISKA efterspelet 
kan komma att ta tid. Det är 
fortfarande flera åtalade som 
väntar på rättegång efter NMR-
demonstrationen i Göteborg 
i september 2017. En större 
rättegång är planerad till efter 
sommaren. 

Andrés Kriisa

Drygt 2o 
misstänkta 
efter NMR-
marschen

Polisen 
omhändertog 
40 personer 
under NMR:s 
demonstration 
i Kungälv.                 
 Foto: TT

Antalet råttor ökar 
drastiskt i Göteborg 
GÖTEBORG: Allt fler väljer 
att slänga sina sopor i 
kommunala sopbehållare. 
Därmed ökar antalet råttor i 
Göteborg.
– Många tar med sig sopor 
när de åker till jobbet och så 
slänger de dem i kommunala 
soptunnor, berättar Håkan 
Rystrand på Anticimex.

Råttor är ett stort och 
ständigt växande problem 
för samhället. Söndergnagda 
kablar, illaluktande och smitta 
av bakterier är några av de 
bekymmer som råttorna ställer 
till med. Vanligtvis vistas 
råttorna nere i avloppen men 
det händer även att de drar sig 
till platser ovanför marken. En 
stor dragningskälla är sopor.

– Råttorna drar sig till platser 
där det finns tillgång till mat, 
till exempel soptunnor, säger 
Håkan Rystrand, presskontakt 
på Anticimex.

ÄNDA SEDAN Göteborgs 
Stad införde vikttaxering på 
sophantering, har fler och 
fler människor börjat slänga 
sina sopor i kommunala 
sopbehållare istället för sina 
egna. Taxeringen innebär att 

ju större vikt sopor en slänger, 
desto mer får en betala. Detta 
har varit en stort bidragande 
faktor till att antalet råttor har 
ökat i Göteborg.

– Många tar med sig sina 
sopor när de åker till jobbet, 
och så slänger de dem i 
kommunala soptunnor, säger 
Rystrand.

FÖRUTOM ATT många 
människor slänger sina sopor 
i kommunala sopbehållare, så 
kan fågelmat, fruktträd och 
byggnationer bidra till antalet 
råttor. Även vanligt matspill 
nämner Håkan som en stor del 
i problemet.

– Att slänga en pommes 
frites kanske inte känns så 
märkvärdigt, men för en råtta 
kan det vara en hel måltid, 
säger han.

 De senaste fem åren har 
det skett en tydlig förändring 
i råttproblematiken, nämligen 
att fallen tenderar att vara 
större.

– Förut var det mest fall där 
en enskild råtta hade tagit sig 
in i en bostad, nu kan vi istället 
göra jobb som i Heden och då 
kanske det är hundratals råttor. 
Dessa jobb tar betydligt längre 

tid än de mindre jobben, säger 
Rystrand.

Han berättar att antalet fall 
är ungefär detsamma som 
förra året, men trots detta har 
problematiken växt.

– Vi har sett att antalet fall är 
ganska lika från förra året men 
däremot har råttorna blivit fler. 
Fallen är större numera, och 
oftast gäller det flerfamiljshus 
och parker, säger Rystrand.

 I takt med att problematiken 
har växt, har olika åtgärder 
vidtagits för att bekämpa 
råttorna. Bland annat har man 
förändrat flera av Göteborgs 
soptunnor så att det är svårare 
att slänga stora sopor. 

HÅKAN BERÄTTAR att även 
de på Anticimex har utvecklat 
sina metoder för att motverka 
råttornas framfart.

– Vi kan ju inte 
längre använda några 
bekämpningsmedel och därför 
använder vi elektroniska 
fällor i avloppen. Dessa fällor 
känner av när råttor kommer 
och sedan dödar dem med 
spjut. Fällorna är kopplade till 
SIM-kort och på så vis kan vi 
samla information om hur 
många råttor som fångas, säger 
Rystrand.

 
HAN LYFTER ytterligare en sak 
som är viktig för att minska 
antalet råttor.

– Det gäller att vi 
förbättrar samarbetet med 
fastighetsägare och andra 
aktörer, och vad gäller det så 
finns det mycket att göra, säger 
Håkan Rystrand.

Magnus Johanson

”Vi har sett att 
antalet fall är 

ganska lika från 
förra året men 

däremot att 
råttorna har blivit 

fler”

- Håkan Rystrand

Det ökade antalet råttor blir ett allt större problem i Göteborg. Ett av de drabbade områderna är Majorna. Foto: Philippa Fransson
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VÄRLDEN: Under åren har det 
rapporterats om journalister 
som tillfångatagits när de 
rapporterar från länder med 
tveksamma pressfrihetsreg-
ler. Bland namnen återfinns 
till exempel Dawit Isaak, Gui 
Minhai, Martin Schibbye och 
Johan Persson. 

Idag firas internationella 
pressfrihetsdagen. Ett par 
veckor före firandet av dagen 
publicerade Reportrar utan 
gränser en lista över pressfri-
hetsindexet i världens länder. 
Se rutan nedan där vi listar de 
tio länder som placerade sig 
bäst och sämst på listan.

Mathilda Brandberg

Lista över de länder-
där journalister är 
tryggast och otryg-
gast i världen.

TOPP 5
Norge

Finland
Sverige

Nederländerna
Danmark

BOTTEN 5
Turkmenistan

Nordkorea
Eritrea

Kina
Vietnam

Källa: Reportrar utan gränser

Fängslade Gui Minhai. Foto: TT

Manifestation för frigivning av Dawit 
Isaak. Foto: TT

Pressfrihet i 
världens länder

Sahle-Work Zewde, Etiopiens första president, höll tal under gårdagens event i Addis Abeba. Foto: Katarina Zwinkels

En dag i pressfrihetens namn

VÄRLDEN: Runt om i världen 
pågår det inskränkningar av 
press- och tryckfriheten. 
-Allt fler länder befinner sig på 
den problematiska och svåra 
situationen, säger Erik Halk-
jaer, ordförande i Reportrar 
utan gränser Sverige.

Reportrar utan gränser publi-
cerar varje år ett index som 
mäter nivån av mediefrihet i 
180 länder. För 2019 har index-
et visat att hoten har ökat mot 
journalister och antalet länder 
där journalister kan arbeta sä-
kert minskar. På Postmuséet i 
Stockholm har organisationen 
anordnat ett seminarium om 
ökat hot och hat mot journalis-
ter i världen. 

- Om man tittar på vårt in-
dex sen 2013 så har det bara 
gått utför. Det blir sämre och 
sämre varje år globalt, säger 
Erik Halkjaer.

I RAPPORTEN nämns det 
att politiska ledares fientlighet 
mot journalister har blivit allt 
större. Det har bidragit till att 
inte bara journalisterna utan 
också medierna känner rädsla. 
Detta har lett till en självcen-
sur inom yrket. Journalister 
blir beskyllda för att ha en bak-
tanke med det som publiceras. 
Det kan vara att attackera po-
litiker eller att påverka medie-
publiken.

- Det man ser är ju att jour-
nalister får utstå fler hot och 
våld världen över. Det är ju 

allt från politisk högsta nivå 
där journalister utpekas som 
folkets fiender i olika länder.
Generellt så har situationen i 
många länder försämrats. En-
ligt Erik Halkjaer har länder 
med en bra och tillfredställan-
de situation minskat till 24 pro-
cent av de 180 länder som mäts. 
Det är den lägsta procentnivån 
mätningarna började 2002. Det 
är inte bara negativ utveckling 
som visas i årets rapport utan 
också länder som har haft en 
positiv utveckling.

- Det finns ju några riktigt 
lysande stjärnor i Afrika, som 
Etiopien och Gambia. Det har 
helt enkelt berott på att man 
väljer eller tillsätter en ledare 
som ändrar lagar och står upp 
för pressfriheten.

SITUATIONEN I SVERIGE har 
inte förändrats under det se-
naste året, men ändå har lan-
det droppat en placering, från 
andra plats till tredje. Anled-
ningen är att Finland pressfri-
het blivit bättre.

- Sverige har en utmaning 
med en ökad ägarkoncentra-
tion. Pressfrihet innehåller att 
det ska finnas en mångfald i 
ägandet av medier. Och sen 
finns det ett ökat näthat mot 
journalister på internet, men 
det som är viktigt här är att det 
är relativt, säger Erik Halkjaer.

Philippa Fransson 

Etiopien: Idag firas Världs-
pressfrihetsdagen världen 
över. I år sker det stora firan-
det som Unesco anordnar i Ad-
dis Abeba i Etiopien och årets 
tema handlar om mediernas 
roll i en demokrati.

Under tre dagar samlas jour-
nalister tillsammans med or-
ganisationer som jobbar för 
yttrande- och pressfrihet, aka-
demiker och regeringsmed-
lemmar för att prata om de 
utmaningar som journalister 
står inför idag. Bland reger-
ingsmedlemmarna finns bland 
andra personer från den etio-
piska regeringen närvarande 
som organiserar eventet till-
sammans med den afrikanska 
unionen och Unesco. 

Aktiviteterna under de tre 
dagarna består av olika konfe-
renser och möten som behand-

lar årets ämne – journalistik 
och politiska val.

– Vi ser alla att det globalt 
sett finns en växande negati-
vitet mot journalister. Så är det 
både i väletablerade demokra-
tier och på andra platser och 
det är en oroväckande trend 
som undergräver demokratin. 
Det är därför som vi i år gör det 
extra tydligt att journalistik 
och journalister spelar en vik-
tig roll i hur demokratier fung-
erar väl och hur det utan jour-
nalistik inte kan finnas någon 
demokrati, säger George Papa-
giannis som är Chief of Media 
Services på Unesco.

MEDIAS VIKTIGA ROLL 
kopplas också till den ökande 
mängden desinformation som 
seglar runt på internet idag. 
Det handlar bland annat om 

att vi har en större möjlighet 
idag att göra ett urval så att 
den media vi tar del av reso-
nerar med våra egna åsikter. 
Fenomenet kallas på engelska 
för en ”echo chamber”. Det här 
är något som enligt George 
Papagiannis är problematiskt 
och det är också därför som 
de väljer att ta upp det på årets 
Världspressfrihetsdag. 

– DET HANDLAR OM att 
kunna identifiera trovärdiga 
informationskällor och använ-
da de källorna för att kolla san-
ningen på andra källor. Att ge 
personer möjligheten att ut-
veckla en media- och informa-
tionskunnighet så att de läser 
något och kanske tänker ”okej, 
det där får håren att stå upp i 
nacken på mig så jag måste 
fundera över huruvida det är 

sant eller inte”. 
Förutom att prata om journa-
listikens roll i demokratin upp-
märksammas under de här da-
garna speciellt två journalister 
som har blivit fängslade för sitt 
journalistiska arbete i Myan-
mar. Det är Reutersreportrar-
na Wa Lone och Kyaw Soe Oo 
som på torsdagkvällen tilldela-
des Unescos Guillermo Canno 
Pressfrihetspris. Eftersom de 
båda har fått sjuåriga fängel-
sestraff får någon annan att ta 
emot priset åt dem.

– Vi hoppades att det här 
synliggör utmaningen och de 
potentiella farorna som jour-
nalister möter, säger George 
Papagiannis. 

Karin Zwinkels

Pressfriheten allt sämre i världen
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Allt inför Ishockey-VM 2019
Nästa vecka inleds hockey-VM i Slovakien. Tre Kronor kommer till mästerskapet 
som dubbla regerande mästare. Att hålla koll på allt kan vara knepigt, vi har 
därför sammanställt allt du behöver veta inför mästerskapet.

Grupperna
Grupp A

USA, Kanada, Finland, Tysk-

land, Slovakien, Danmark, 

Frankrike och Storbritannien

Grupp B

Sverige, Ryssland, Tjeckien, 

Schweiz, Norge, Lettland, 

Österrike och Italien

Fakta om  
turneringen
Speldatum: 10-26 maj

Land: Slovakien

Spelorter: Bratislava och 
Košice

Sveriges 
spelschema
Fredag 10 maj
20.15 Tjeckien–Sverige 
(SVT1)

Söndag 12 maj
16.15 Italien–Sverige (SVT1)

Måndag 13 maj
20.15 Norge–Sverige (SVT1)

Torsdag 16 maj
16.15 Sverige–Österrike  
(SVT1)

Lördag 18 maj
20.15 Sverige–Schweiz 
(SVT2)

Måndag 20 maj
16.15 Sverige–Lettland 
(SVT1)

Tisdag 21 maj
20.15 Sverige–Ryssland 
(SVT2)

Sverige jublar efter 1-0 målet under landskampen mellan Tre Kronor och Norge den 13:e april.  Foto: Mats Andersson/TT 

Sveriges 
spelartrupp
Målvakter
Jhonas Enroth Örebro HK
Jacob Markström Vancouver 
Henrik Lundqvist NY Rangers

Backar
Adam Larsson Edmonton 
Robert Hägg Philadelphia 
Marcus Pettersson Pittsburgh 
Lukas Bengtsson Linköping 
Oliver E Larsson Arizona 
Viktor Svedberg Astana
Philip Holm Torpedo 
Erik Gustafsson Luleå
Mattias Ekholm Nashville 
  

Forwards
Adrian Kempe LA Kings
Joakim Nygård Färjestad BK
Marcus Krüger Chicago
Loui Eriksson Vancouver 
Elias Lindholm  Calgary 
Mario Kempe Arizona
Oskar Lindblom Philadelphia 

Elias Pettersson  Vancouver 
Anton Wedin  Timrå IK
Anton Lander  AK Bars 
Jesper Bratt  New Jersey 
Dennis Rasmussen Magnito-
gorsk
Patric Hörnqvist Pittsburgh 
William Nylander Toronto 

Fimpa atti-
tyden, sätt 
dig ner och 

njut 
Hockeysäsongen börjar lida 
mot sitt slut och i SHL är det 
bara två lag kvar i kampen om 
att bli svenska mästare. Men 
innan hockeysäsongen 2019 
kan summeras har vi en viktig 
del kvar. Att utse en världs-
mästare. På sedvanligt ma-
nér är det snart dags att rulla 
i gång den årliga traditionen 

som i år spelas i Slovakien, en 
tradition som är värd att älska. 

PÅ SAMMA SÄTT som turne-
ringen i sig är en årlig tradi-
tion finns det något annat som 
tycks vara lika kontinuerligt. 
Den ständiga diskussionen 
huruvida världsmästerska-
pet i hockey är betydelsefull 
eller inte. En diskussion och 
frågeställning jag kan tycka 
besvarar sig själv. VÄRLDS-
MÄSTERSKAP. Vi ska utse 
världens bästa land i ishockey. 
Hur kan det inte vara av bety-
delse? Trots det verkar det fin-
nas människor som av någon 
outgrundlig anledning inte 
kan förstå sig på turneringen. 

Som argumenterar för att den 
i och med sin årliga kontinui-
tet skulle bli urvattnad och 
därigenom tappa sin betydel-
se. Men att argumentera för 
det tyder mer på en okunskap 
än något annat. Så kom inte 
och ta på dig någon rebellkeps 
och tro att du har en provo-
kativ åsikt när du rackar ner 
på hockey-VM, för den stånd-
punkten är lika slapp och trött 
som Leif GWs utstrålning, en 
dålig dag på jobbet. 

TROTS KRITIKEN är det ändå 
VM-minnena vi minns. För vet 
ni vad Kenta Nilssons klas-
siska fint som ”Foppa” sedan 
lade beslag på, Fredrik Pet-

terssons magiska slagskott-
straff, Sveriges vändning från 
1-5 till 6-5 i sista perioden mot 
Finland och Lennart Hylands 
klassiska referat ”den glider in 
i mååål” alla har gemensamt? 
Ja just det, Hockey-VM. Det är 
nu vi har chansen att en gång 
om året få se alla våra stjär-
nor samlade i ett lag, i likada-
na tröjor, med ett och sam-
ma mål. Att ta Sverige till en 
världsmästar-titel. Det är nu 
vi skriver historia. Dessutom 
när VM de senaste åren och 
ett par år till framöver spelas i 
Europa har du chansen att se 
de största stjärnorna i världen, 
live, bara ett par timmars res-
väg bort. Till skillnad från 10 

timmars flyg rakt över atlan-
ten. Det är inte läge att vara 
kräsen. 

Så om din tveksamhet till 
hockey-VM faktiskt grundar 
sig i ett genuint hockeyintres-
se och inte bara en slentrian-
mässig negativitet, har jag ett 
råd. Fimpa attityden, sätt dig 
ner, och njut!

Mikael 
Ljungberg

Sveriges förbundskapten Rikard Grönborg. Foto: Jonas Eströmer/TT
Oliver Ekman Larsson är Tre Kronors lagkapten under VM.  Foto: TT



GÖTEBORG: Boken ”När be-
tongen rätar sin rygg” hade 
igår sin release på Göteborgs 
litteraturhus. Den tar upp 
utvecklingen om Ortenrörel-
sen och dess kamp för ett mer 

rättvist samhälle. 
- Vi anser att Sverige är 
ett samhälle med klyftor och 
ojämnheter, säger en av för-
fattarna Ove Sernhede. 

FÖRORTEN i Sverige har varit 
lite av ett tema för en av förfat-
tarna Ove Sernhede. Detta blir 
den tredje boken han har varit 
med och skrivit om förorternas 
plats i samhället. Tillsammans 
med Johan Söderman och René 
Léon Rosales har han nu skild-
rat hur ungdomarna i föror-
terna blivit allt mer politiskt 
aktiva och organiserade. 
- Det kommer från att 
ungdomar engagerar sig i oli-
ka frågor och de har blivit allt 
mer intresserade av samhäl-
let de lever i, säger Sernhede. 
Ortenrörelsen är ingen enhet-
lig rörelse utan det är många 
olika engagemang med mycket 

inom kulturen med musik och 
poesi, förklarar han. 
Sernhede jämför rörelsen med 
arbetarrörelsen som kämpade 
för att få rösträtt för ungefär 
hundra år sedan. 
- Det är en slags mobili-
sering av människor som upp-
lever att de inte är delaktiga i 
samhället precis som det var 
då. Då kämpade man för rätten 
att rösta medan man idag för-
söker få folk att känna att de är 
en del av samhället och gå och 
rösta, säger han. 
REAKTIONERNA på boken 
har hittills varit positiva. För-
hoppningen är att den ska bli 
till kurslitteratur för några ut-

bildningar. Han säger att bo-
ken inte är skriven för förorten 
utan för samhället och för att 
visa att det är något bra som 
händer i förorten.
- Boken är skriven för 
att samhället, med politiker 
och olika tjänstemän, ska upp-
märksamma att det är något 
jäkligt häftigt som håller på att 
växa fram, avslutar Ove Sern-
hede.
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GÖTEBORG: På lördag ser vi 
Göteborgsartisten Parham på 
Trädgår´n. Med nysläppt sing-
el och 1300 personer som visat 
intresse för evenemanget på 
facebook, så kan og Parham 
räkna med en dunderkväll.

Han har nominerats i P3 Guld, 
Grammis och vunnit titeln 
Årets Hiphop. Allt artisten 
släpper har rosats i media se-
dan genombrottet 2014 med 
albumet Pojk. Sedan dess har 
han släppt albumet Hemma 
Här (2016), Torsken (2018) och 
flera hyllade singlar som Space, 

Alla här och Tranquilo som 
sålde guld.

- Jag känner på mig att det 
här kommer bli nåt ex-
tra speciellt, skriver 
Parham själv på Insta-
gram om lördagens 
spelning.

I början på april 
släppte artisten en ny 
singel, ”Fingertop-
par”, som är en av lå-
tarna på kommande 
EPn som släpps i höst. 
Han kommer också, 
enligt traditionen: al-
bum varje jämt år, släppa 

ett album år 2020. 
I en intervju med P3 säger 

artisten att han är väldigt su-
gen på att ”rappa 
arslet av sig igen, 
och att få göra nya 

grejer”. Han be-
skriver också ma-
terialet som helt 
nytt och att han 
är stolt och laddad 
inför att släppa det 
till sin publik. 

 
Saga Örnberg

Mathilda Brandberg

Göteborgsrapparen har spelning på hemmaplan

Parham konsertaktuell, lördag 4 maj på Trädgår’n.   Foto: TT

”Sugen på att 
rappa arslet 
av mig igen 

PARHAM TILL P3

Ortenrörelsen slåss mot ojämlikhet
Ove Särnhede och René León Rosales, två av tre författare till boken ”När betongen rätar sin rygg”. 

Reporter 
& Fotograf
Simon Larsson
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Att improvisera är en ut-
bredd genre i USA som Ap-
pelquist alltså tar fasta på 
i hans aktuella turné ”Frå-
gornas herre”. Han berät-
tar att han alltid har försökt 
aktivera publiken genom att 
ställa frågor till dem men att 
den komiska effekten ofta 
uteblivit. Detta på grund av 
att typen av människor va-
rierar från kväll till kväll.

– Är det mellanstadie-
lärare, då går det inte att 
få dem att hålla käften. 
Och är det någon annan 
sorts grupp kanske det 
är helt tyst, säger han. 
DET NYA i den här före-
ställningen är att publiken 
skriver frågor till honom. 
För att få komma in i lo-
kalen måste man ha skri-
vit en fråga. Appelquist 
berättar att en hel kväll 
nästan kan kretsa kring 
en enda fråga om det 
blir tillräckligt roligt. 
Med det nya greppet 
tillkommer en annan 
typ av nervositet än 
den han känner under 
manusdrivna shower. 
Nerverna kommer inte 
innan föreställningen, 
utan under densamma.
– Dagen är 
inte för-
störd för 
att jag ska 
giga på 
k v ä l l e n . 
Men pre-
stat ions-
ångesten 
på scenen 
är monu-
m e n t a l , 
säger han 
och fortsät-
ter:
– Efter föreställning-
en är jag helt slut, som en 
liten gris.
STANDUP-SCENEN har på 
senare år växt sig större 
på många plaster och inte 
minst i Göteborg. Appel-
quist märker av en stor skill-
nad från när han kom fram 
i mitten av 00-talet och är 
positivt inställd till utveck-
lingen. Han pekar främst på 
att standupen har blivit di-
versifierad med bland annat 
den nya indiescenen som 
vuxit fram i Göteborg.

– För tio år sedan kun-
de man i Göteborg säga att 
man inte gillar standup och 
att det inte är kul. Men nu 
finns det så mycket olika ty-

per av standup att välja mel-
lan, så man kan inte säga så 
längre. Det vore lika dumt 
som att säga att man inte 
gillar musik, säger han.

KVÄLLENS GIG på Cont-
rast Public House väntas 
locka storpublik. Appelquist 
är laddad inför att möta Gö-
teborgspubliken och menar 
att det är stor skillnad på att 
vara på västkusten då alla 
ser sig som humorister.

– Det har hänt mig gan-
ska många gånger att någon 
göteborgare sagt ”Det var 

Appelquist gräver idéer med publiken
GÖTEBORG: Ikväll gigar standup-komikern Kristoffer 
Appeluist på Contrast Public House på tredjelånggatan i 
Göteborg. Premisserna är dock annorlunda än en vanlig 
standup-föreställning. I början av kvällen skriver man 
som åskådare en lapp med en fråga till Appelquist som 
han sedan svarar på under kvällen.

Appelquist: ”Är det mellanstadielärare 
går det inte att få dem att hålla käften.”

ju jävligt kul du” sarkas-
tiskt, säger han.

Var i Göteborg firar du ef-
ter kvällens gig?
– Jag har en bebis med mig 
på turnén som är fyra må-
nader gammal, så det blir 
att gosa med Maggie, säger 
han.

Reporter
Andres Kriisa

Bild: Anders Berg


